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ATA 1740 DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 22 DE MAIO DE 2017. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), 
após constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Marco Aurélio Moreira de 
Aguiar, declarou aberta a 18ª (décima oitava) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do 
corrente exercício, que contou com a presença de 14 (catorze) vereadores (as), sendo: Alaor 
Cavalcante Mota Filho, Antonio Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares 
Viana de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza,  José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio 
Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota 
Bastos, Valdemar Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador Ronaldo César 
Feitosa Alexandrino Cidrão Filho. Dando início aos trabalhos da sessão, o Sr. Presidente indagou aos 
Srs. Vereadores (as) se dispensavam a leitura da ata da sessão anterior, tendo em vista que foi 
encaminhada em tempo aos e-mails dos mesmos. Logo após foi colocada para deliberação do Plenário, 
tendo sido aprovada sem nenhuma restrição.  Após, o Presidente passou a palavra ao 1º secretário 
para leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Abaixo assinado dos moradores distrito de Marruás e Município de Mombaça; 
Nota de esclarecimento da escola Jorge Massilon, Oficios nº 126 a 190 do Gabinete do Prefeito 
Municipal de Tauá; Indicações nºs. 515 a 597/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 52/2017 – 
Executivo – Institui o “Premio Aluno Destaque” no âmbito do Município de Tauá e adota outras 
providências; Requerimento nº 28/2017 dos vereadores Felipe Viana e Valdemar Junior – Requer do 
Prefeito Municipal de Tauá, através de oficio da Presidência da Camara Municipal de Tauá, após 
ouvido o plenário, solicitando informações sobre o processo licitatório de aquisição de merenda 
escolar, bem como o nome das empresas contratadas para a entrega da merenda escolar e as devidas 
notas fiscais de compra para o corrente ano no Município de Tauá. Moção de congratulações nºs. 119 
a 122/2017. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente Marco Aurélio retirou de pauta as 
indicações de sua autoria de nºs. 577 a 597/2017 para serem lidas na próxima sessão. A vereadora 
Fatima Guedes solicitou a dispensa da leitura do pequeno e grande expedientes para priorizar o uso da 
tribuna durante o tempo de rádio. A vereadora Fátima Veloso solicitou moção de pesar em nome dela 
e do vereador Felipe Viana pelo falecimento do Sr. João Gonçalves Filho ocorrido no dia 15 de maio. 
Em seguida, o secretário vereador Alaor Mota fez a leitura das emendas dos projetos do Executivo. O 
vereador Luis Tomaz argumentou que o projeto lido ainda não contemplava os pensionistas e indagou 
ao líder do prefeito se viria um projeto incluindo os pensionistas. O vereador Avelange Junior explicou 
que na letra da lei contemplava inativos e pensionistas. O vereador Luis Tomaz argumentou que são 
diferentes situações. O presidente Marco Aurélio disse que deveria ser votado o projeto e não haveria 
prejuízo, era apenas o Prefeito enviar outro projeto tratando especificamente dos pensionistas. O 
vereador Valdemar Junior comentou que o texto da lei deve vir corretamente. Disse que a Casa deve 
monitorar e fiscalizar todo e qualquer projeto que vier para o Poder Legislativo. O vereador Felipe 
Viana comentou do esvaziamento do plenário em sessão passada e que não tinha nada a ver com o 
projeto dos professores. Falou de como ocorreu a tramitação do projeto de reajuste salarial dos 
professores na Casa. O vereador Luis Tomaz sugeriu inverter a pauta. Os vereadores concordaram com 
a inversão da pauta. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 51/2017 do Poder Executivo – em discussão: O 
vereador Antonio Coutinho comentou com relação ao reajuste dos professores que está abaixo do que 
foi dado em anos anteriores, perdendo em torno de 45%. O vereador Felipe Viana endossou as 
palavras do vereador Antonio Coutinho comentando os valores de reajuste em anos anteriores. Falou, 
ainda, sobre o terço do planejamento e como tem sido efetivado na nova gestão, comparando com o 



 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Fone (fax): 3437.1190 

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

2 

 

 

governo do estado. Pediu a APEOC que procurasse o Ministério do Trabalho sobre parecer quanto ao 
terço. Leu o que diz o Regime Juridico Único sobre remuneração do trabalho extraordinário. O 
vereador Avelange Junior comentou que o reajuste real está sendo 1,35% superior do ano passado. O 
vereador Alaor Mota destacou que esperava que o prefeito enviasse projeto de reajuste para os 
demais servidores também. O presidente Marco Aurelio ressaltou que o atraso e protelação não se 
deram por conta da Casa. Em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto 
(13 votos a favor). Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017 do vereador Avelange Junior – em 
votação: Aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (13 votos a favor). Projeto de 
Decreto Legislativo nº 005/2017 do vereador Wellington Junior – em votação: Aprovado por 
unanimidade dos presentes com direito a voto (13 votos a favor). Emenda nº 003/2017 ao Projeto de 
Lei nº 43/2017 do Poder Executivo – em discussão: O vereador Felipe Viana alertou para o vício de 
inconstitucionalidade nos três projetos de suplementação. Em votação: Aprovado por unanimidade 
dos presentes com direito a voto (13 votos a favor). Projeto de Lei nº 43/2017 do Poder Executivo 
(emendado) – em discussão: O vereador Felipe Viana solicitou que ao vir projetos de suplementação 
viesse um técnico da gestão para justificar e explicar os projetos dessa natureza. Em votação: 
Aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (13 votos a favor). Emenda ao Projeto de 
Lei nº 49/2017 do Poder Executivo – em discussão: O vereador Felipe Viana fez comentários sobre a 
redução de investimentos em algumas atividades e programas. O vereador Dr. Edyr comentou que 
estava havendo apenas uma readequação. O vereador Alaor Mota comentou a importância da reunião 
das Comissões para apreciação das matérias e sugeriu que viesse um representante do Executivo para 
justificar as suplementações as Comissões. Em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes com 
direito a voto (13 votos a favor). Projeto de Lei nº 49/2017 do Poder Executivo (emendado) – em 
discussão: a vereadora Fátima Veloso deixou claro que não estavam para obstruir a administração e 
reiterou que a transparência se fazia necessário. Endossou ser necessário que alguém do Executivo 
viesse prestar esclarecimentos sobre esses remanejamentos. Em votação: Aprovado por unanimidade 
dos presentes com direito a voto (13 votos a favor). Emenda ao Projeto de Lei nº 50/2017 do Poder 
Executivo – em votação: Aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (13 votos a 
favor). Projeto de Lei nº 50/2017 do Poder Executivo (emendado) – em discussão: O vereador 
Valdemar Junior comentou que não há obstrução por parte da Casa aos trabalhos do Poder Executivo, 
aprovando esses projetos de suplementação. O vereador Felipe Viana comentou que as 
suplementações visam contratação por prazo determinado. Em votação: Aprovado por 12 votos 
(vereador Antonio Coutinho não estava no plenário no momento da votação desse projeto). Projeto 
de Resolução nº 006/2017 do vereador Vony Sousa – em votação: Aprovado por unanimidade dos 
presentes com direito a voto (12 votos a favor) Requerimento nº 28/2017 dos vereadores Valdemar 
Junior e Felipe Viana – em discussão: O vereador Luiz Tomaz comentou que a merenda escolar está 
deixando a desejar. Reportou-se ao episódio do comunicado de uma escola acerca da merenda 
escolar. Comentou que muitas escolas do interior passaram entre dois e três dias sem merenda e 
vieram receber a merenda depois do pronunciamento do Prefeito sobre o caso. Comentou que 
algumas escolas não tinham água também. Falou que tem denuncias de diretores de escolas que a 
merenda que chegou não foi levado requisição para os diretores conferir o que estava recebendo, 
assinar e ficar com a cópia. Comentou que fizeram matança para merenda escolar numa fazenda 
tirando couro dentro de currrais, não passou por veterinário e era para ser feito no matadouro. Disse 
que passou na Adragri e não foi tirado GTA. Disse que a diretora não podia ser julgada pelo ocorrido 
porque o próprio vereador Avelange Junior disse que naquele dia tinha chegado uma carrada de 
merenda e no outro dia chegaria outra carrada para distribuir essa merenda. Disse que isso significava 
que essa merenda não estava ainda toda no depósito. O vereador Avelange Junior comentou que 
havia dito que o pedido tinha sido feito, mas não soube afirmar se teria ou não. O vereador Luis Tomaz 
solicitou arquivo de transcrição do pronunciamento do vereador na sessão passada sobre esse 
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assunto. O vereador Chico Neto disse que não havia necessidade do requerimento porque tudo estava 
no portal da transparência e disse que votava a favor apenas para atender ao pedido dos colegas 
vereadores. Falou da denúncia de matar criação e destacou que o vereador Luis Tomaz não tinha 
provas que a carne era para a merenda escolar. O vereador Valdemar Junior disse que o que o tinha 
deixado decepcionado foi o pronunciamento do Prefeito chamando dois vereadores de mentirosos. O 
vereador Chico Neto disse que o Prefeito provou que tinha merenda escolar e se houve má fé de 
alguma diretora era outra coisa. A vereadora Fátima Veloso comentou que em outra escola também 
estava sem merenda e a diretora não mandou bilhete, mas pediu que os pais que enviassem merenda. 
Disse que falta cronograma de entrega da merenda. O vereador Dr. Edyr falou que existe cronograma 
de distribuição e nutricionista que coordenam. Comentou que a diretora pediu desculpas porque 
achou que ia faltar, mas não poderia tirar a responsabilidade da diretora. Falou que existem várias 
nuances sobre o ocorrido. Destacou ter sido um viés político de tentar conturbar uma gestão e que 
isso não era papel da gestão da escola. Falou que essa diretora esteve na sexta-feira solicitando ajuda 
para a festa do dia das mães e não custava ter dito sobre o que estava acontecendo com a merenda. 
Disse que daria tranquilamente para ter a merenda na segunda-feira. Comentou que se o Prefeito 
achou que a denúncia era mentirosa tinha o direito de dizer. O vereador Luis Tomaz disse que estava 
faltando humildade por parte de alguns vereadores de situação. Falou que fazia poucos dias que a 
licitação tinha sido feita e ainda estava recebendo merenda, mas que faltou em quase todas as escolas 
e provava isso. Indagou ao vereador Chico Neto se esteve com o Prefeito no depósito da merenda na 
segunda ou terça. O vereador Chico Neto disse que não lembrava quando esteve no depósito, mas 
esteve no depósito e tinha muita merenda e destacou que se tinha alguém culpado era a diretora. O 
vereador Felipe Viana mostrou gravação do pronunciamento do Prefeito sobre o caso. Em seguida, 
houve discussão acalorada entre os vereadores Felipe Viana e Chico Neto. O vereador Felipe Viana 
disse que quem está faltando com a verdade era o Prefeito. Disse que tinha casos que faltava merenda 
nas escolas e não no depósito. Disse que não custava o Prefeito admitir que não tinha merenda nas 
escolas. Em votação: Aprovado por 07 votos a favor x 05 votos contra (Favor: Fatima Veloso, Valdemar 
Junior, Felipe Viana, Vony Sousa, Luiz Tomaz, Williana Bezerra e Alaor Mota e Contra: Chico Neto, 
Avelange Junior, Dr. Edyr, Fátima Guedes e Welligton Junior). Projeto de Leis n°s. 46 e 47 do vereador 
Wellington Junior foram retiradas de pauta pelo autor. Moções nºs. 116 a 122/2017: aprovadas por 
unanimidade dos presentes com direito a voto (12 votos). Dando prosseguimento à sessão, o 
Presidente vereador Marco Aurelio abriu o grande expediente e uso da tribuna. O vereador Luis 
Tomaz pediu permissão para falar da bancada. Após o consentimento da Presidência, o vereador Luis 
Tomaz comentou sobre pronunciamento de um ex padre em uma festa de formatura na qual disse que 
o Prefeito tinha tudo para fazer uma grande gestão, mas que a Casa não deixaria, principalmente os 
vereadores de oposição. Disse que ficou triste com as palavras do ex-padre. Comentou que todos os 
projetos que chegaram para o bem da população foram aprovados. Falou que o ex-padre exagerou. 
Comentou de requerimento dos 50% dos cargos comissionados para profissionais de carreira e até 
hoje não houve resposta sobre isso. Sugeriu comissão de vereadores para ir ao promotor ver o que 
está acontecendo pelo não atendimento ao requerimento dos vereadores. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior pediu que os formadores de opinião participassem dos trabalhos da Casa. Disse que o 
Poder Legislativo tem feito seu papel de fiscalizador e orientador. Disse não ter cabimento o 
pronunciamento dessa autoridade. Falou que pode contar com o apoio para ir ao Promotor. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana destacou que hoje foi aprovado cerca de três milhões de 
suplementações, como também todos os projetos enviados a Casa pelo Executivo, inclusive corrigindo 
texto. Em aparte, o vereador Chico Neto agradeceu aos vereadores que votaram em todos os projetos 
do Executivo, mas destacou que o Prefeito não poderia ser penalizado pelo que outras pessoas 
disseram. Em aparte, a vereadora Fatima Veloso destacou que a Casa não tem obstruído os projetos 
do Prefeito, mas que cada um tinha um posicionamento político. Disse que o professor Jose Medeiros 
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fosse atrás de saber onde estavam as falhas e poderia vir a Casa dizer onde não se tem contribuído 
com a administração. Com relação à matança de ovinos e caprinos disse ser questão de vigilância 
sanitária para onde quer que seja enviada a carne. Retomando as palavras, o vereador Luis Tomaz 
comentou que quem estava lá no momento da matança comentou que a carne era para merenda 
escolar. Em aparte, o vereador Chico Neto acreditava que não era para merenda escolar. Comentou 
que o Prefeito quer acabar com matança em moita e que não aceitaria isso. Falou ter certeza que a 
carne não era para merenda escolar e, se tiver sido, vai ser punido. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da 
palavra, o vereador Alaor Mota que falou de projeto de indicação de sua autoria que cria serviço de 
taxista em Tauá justificando por não estar oficializado ainda no Município. Em aparte, a vereadora 
Fatima Guedes registrou a importância do Sr. Epifanio para esse projeto que já tinha iniciado ano 
passado e parabenizou o vereador. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota fez menção ao dia 
do assistente social. Agradeceu convite da Rádio Difusora pela comemoração de aniversário da rádio. 
Leu convite da secretária de educação para caravana da educação. Falou da festa da padroeira do 
distrito de Marruás. Os vereadores Chico Neto, Valdemar Junior, Fatima Veloso e Wellington Junior 
parabenizaram pela propositura e ressaltaram a importância do serviço de taxista para o Município. 2) 
Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior falou de indicação de sua autoria feitas no mês de 
janeiro sobre o saneamento básico da vila de Santa Tereza. Destacou a problemática e disse que não 
obteve resposta do Executivo quanto à questão. Pediu ao líder do Prefeito, ao Prefeito e à Casa que a 
equipe possa trabalhar lá, ressaltando que se trata de um dos afluentes do Rio Trici amparado por lei 
que o protege. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que levaria a reivindicação ao Prefeito. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana falou de abaixo assinado dos moradores da comunidade de Riacho 
Verde e Queimadas solicitando instalação de poço profundo e ligação do poço existente para as 27 
famílias da comunidade, bem como a construção de adutora, caixa d’água e avaliação da água do 
açude Riacho Verde que, em período de chuvas, o esgoto da Vila de Vera Cruz transborda fazendo a 
comunidade suspeitar de contaminação. Em aparte, o vereador Avelange Junior falou de nota do 
Executivo a respeito da segurança pública da vila de Santa Tereza informando que em nenhum 
momento o posto policial será desativado, bem como a viabilização do termo de cessão do prédio para 
ter local de trabalho. Falou de indicações protocoladas no mês de janeiro sobre saneamento básico 
dos bairros que já existem na vila, destacando que o distrito tem porte de Município. 3) Fez uso da 
tribuna o vereador Felipe Viana que falou de liberação de recursos pelo projeto Paulo Freire para 
Associação Comunitária de Riacho Verde e parabenizou o Presidente da Associação e o Conselho da 
Associação. Comentou que o recurso é destinado à implantação de quintais produtivos, bem como 
assistência técnica e assessoria. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que participou de reuniões 
para esse projeto e escolha das comunidades. Em aparte, o vereador Vony Souza comentou do 
processo de escolha das comunidades. Em aparte, Dr. Edyr comentou que o projeto era uma parceria 
com o Governo do Estado e que o sertão está contemplado. Em aparte, o vereador Chico Neto 
parabenizou a comunidade pelo recurso adquirido e disse que o prefeito contribuirá com a parte do 
Executivo. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana comentou de problemas com pipeiros em 
relação à distribuição de água no município de Tauá. Destacou que a distribuição de água caiu em 
torno de 30% por conta da falta de prestação de contas do CONDEC ao batalhão. 4) Fez uso da palavra, 
a Sra. Belirana Viana, presidente da Associação Domingos Gomes de Aguiar, que inicialmente falou 
das atividades da associação. Relatou as demandas do bairro destacando a importância de cada ação 
reivindicada pelos moradores. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio comentou de indicações de sua 
autoria com base nas demandas dos moradores, as quais serão enviadas ao Executivo. Com retorno da 
palavra, a Sra. Belirana comentou que secretária de governo pediu para agendar data com o Prefeito 
para apresentar o plano. Em aparte, o vereador Valdemar Júnior parabenizou a Sra. Belirana pelo 
trabalho realizado com as entidades. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou sobre a 
construtora que deu início ao saneamento básico em Tauá a qual não havia pago os salários dos 
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trabalhadores e sumiu. Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que uma das reivindicações 
apresentadas pela Sra. Belirana se tratava de demanda das gestões retrasadas, mas que iria levá-las ao 
Prefeito. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que é um bairro que tem vários desafios e 
demandas, com uma população carente e que no que depender da Casa estará à disposição para 
apoiar as reivindicações. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que a melhor voz é da população 
porque sabem as reais necessidades das comunidades. Em aparte, o vereador Alaor Mota comentou 
de indicações de sua autoria para o bairro com relação as placas de denominação e solicitação de 
aterro do canal. Em aparte, o Presidente vereador Marco Aurélio enumerou as melhorias que já foram 
feitas no bairro em outras gestões. Com retorno da palavra e finalizando, a Sra. Belirana agradeceu o 
apoio e encerrou seu pronunciamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a lavratura da presente Ata. Eu, 
Alaor Cavalcante Mota Filho, 1º Secretário, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, 
juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa.                         

                                                                                                                                

               Alaor Cavalcante Mota Filho                                       Cristina Oliveira Pereira                                       
                   1º SECRETÁRIO DA CMT                                                       FUNCIONÁRIA   
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PRESIDENTE DA CMT 


